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ギ誌は會員諸彦のしのであり表す。我eは餘暇な利用して本誌の編 

輯に當りゝ趣冰・學カ答に千差萬別でわろ諸彥に等I く滿足も與へ得 

みゃうにさつさあてゐますけれごも、微力な我やにして英の希望の逹 

1得ないのを甚だ殘©に存じます。我。は近き將來に內容充賓した百 

页の機關誌を刀。數十萬部刊行する（］を夢みてゐるのでめります。然 

し現在のやうに僅かに二十頁の本濫を以って誌彥に越足・與へる二さ 

は我〇に找到底出來ない;こであります。諾彥は我。の此の夢を實現 

に赴かぜろ爲めの一助さして正確に會熒む支拂任れ乙會員を一人でも 

・多く御紹介下され现在の二千名L近き將來に五千名以上さなちゃうに 

御援助下さ5二芒を希ふのでわります。以上一言・以って諂彥の御援助 

を乞ふ次第であります。

編輯委員會

◊ ◊◊◊◊気◊◊◊〇 ◊

*
斗

LABORIS POR TIU Cl NUMERO S-ro S・ AGLO

★

I
 ENHAVO

FRUNTA ARTIKOLO

Toleru kaj Ridetu I淋しいほ、ゑみ...........

LITERATURO
Orienta Afero kaj Esperanto・(D:说rigo)........
Papavovendisto. (Originala Dramo) (Daŭrigo) 
Resume neniom・(Datlrigo)...............................

POR LERNANTOĴ
Sovaĝaj Cignoj.野の白烏(註球)4...................
.Ridu, Kiu Povas. 笑話註澤....................

Lingvaj Respondoj.質疑應答.................

Premio-verkado.懸賞作文....................

RAPORTOJ KAJ DIVERSAĴOJ
Enlanda kroniko.內地消息...................

Fotografaĵoj.寫眞............................

Eksterlanda Kroniko・海外棄報.............. .

Bibliografio.新刊紹介.......................

La Problemo de la Estonteco de lnternacia Radio-Disaildigo
! Eĥo!...........................................................................................

V ------ 「 ゝ： • ’ .二

^fasuzo Inoue

.Rokuroo Kijomi 
K ikilo Nakamura 
..................... S・ Aglo

.....Ilirokazu Kaji
.....................S. Aglo
Kacumi Macuzaki 
.......................S・ Aglo

27

28
29
31

33
36
39
40

41
42
43 I

44
45
43 II* 

=¥



ILA K1EW〇 OJBJOENTJl
★ MONATA ELDONO ★

JARO VII, N RO 2 ★ J・ E. I・★ FEBRUARO 1,1926
iinmiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiniiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

TOLERU KAJ RIDETU I
淋しいほゝみみ

^JpOLEREMA rideto ! Se ano 
malkaŝas ĉiam tolereman rid

eton, tiu rondo, tiu familio aŭ tiu 
mondo estas ĉiam pacplena・

c： Rideto リ estas ja esprimo de 
verigo, bonigo kaj beligo; jes, ĝi 
estas ilia krepovo mem. u Tole
remo M estas ĉagrensento kaŭzata, 
kiam profundkora preĝo paciencigas 
arbitran kapricon. Tolerema rideto 
plenpleniĝu tra la mondo! Paco 
do regu ĉiun homgrupon !

Individua vekiĝo estas la ĉeftono 
de rhoma vivo dcpost la 18-a jar 
cento. Ĝin subite anstataŭis soe ie t- 
ana konscio, okaze de la finiĝo de 
la epokfarinta mondmilitaĉo.

La Medea Kaldrono estas ĉie 
bolanta. Rigardu precipe la sek
vontan pruviĝon, ke ili baldaŭ fatale 
forkuiros ankaŭ la materialisman 
filozofiadon latentan interne de mul
taj rekonstruaj ideoj.

Devas regi la ideo, ko ĉiuj unu・ 
anime t olce kaj unuanime ridetu, 
anstataŭ la ideo, ke ĉiu memstare 
fartu bone. ； ■

淋しいほゝあみ。凡ての人が常に淋しい 

ほ、みみをた'へる時ヽその團樂は、その家 

庭は、乃至その世界は常に平和に充らてゐ 

ろでわらう。• ,

何ミなれぱ『ほゝ沃み］!は眞善美化の表情 

でわる。否、眞善美化の创遗力そのもので 

あろ。て淋しさ自分のぼしいまゝなる心 

の動きも、深い祈りの心も以て制御する時 

に感ずる懊閤に外ならぬ。淋い、ほ、みみ 

が世に充ら滿てよ。そして平和がありこめ 

らゆみ集團に君臨せよ。

個人さしての目醒めは・十八世紀以來人 

類生活の基調でめつ仁。それが劃時代的の 

大戰禍の終熄を期さして.社會人さしての 

自覺ざ入れかはったニミのいみぢくもめざ 

まい—

メデアの釜は到ち處に烹（に）られてゐる。 

そしてそのメデアの釜が更に進んで、多く 

の吹造思想の底も流れろ唯物史觀％も煮殺 

さずには置かわさし迫っか氣配に篤さ注目 

せ!o

0互がめいめいに獨り好い子にならうこ 

すち思想に打って變ってお互が揃って淋し 

み合ひ、揃ってli、。、み合ふ思想が支配せ 

袒ばならぬ。 … •. . .

密



Nun, ni adiaŭu a malpacemon M 
kaj ma npre mu al "paciencemo リ! 

Aŭ ; ĉu vi prefere rezignos kaj lasos 
la ne agrablan mondon kiel tia ?

M. Inouc.

いざ『激しさ』を捨て、『和（なご）やか? JJI： 

就かう。それざI.所詮住み甲斐のない浮 

世さ諦めて了ふのか。

井上

ORIENTA
AFERO KAJ ESPERANTO

De Rokuroo Kijomi

{Daŭrigo}
En la pasinta tempo ĥina lingvo, 

aŭ pli precize dirite, hina ide〇・ 

grafo estis uzita kiel interkompren
igilo inter la orientaj nacianoj, ĝuste 
same kiel lingvo greka aŭ latina 
foje inter la okcidentaj. Tamen tio 
jam ne povas esti realigita, ĉar 
antaŭ ĉio ĉiu regno bezonas sian 
absolutan potencon, por ke ŝia nacia 
lingvo estu alprenita kiel la komuna 
lingvo inter malsamnacianoj kaj 
Ĥinujo nuntempe perdis sian iaman 
forton.

Anglan lingvon oni rekomendas 
por tiu celo. Efektive ĝi plenumis 
ĝis nun la taskon iugrade. Sed 
kiom da energio ni vane konsumis 
nur por scipovi la lingvon tre mal
perfekte ! Alpreni iun nacian ling- 
von kici interkomprenigilon estas 
granda absurdo per-si-mem ・ Ni 
nepre postulas lingvon neŭtralan, 
kaj nia kara lingvo Esperanto sola 
taŭgas por tio.

Pli ol dudek jaroj jam pasis 
depost Esp亡ranto estis enkondukita 
en la orientaj landoj. Sed ĝi an- 
koraŭ restas en propaganda stato, 
kaj ĝeneralaj publikoj ne konscias 

pri la vera nusio de la lingvo. La 
ĉefa kaŭzo estas, ke la tempo ne 
maturiĝis; tamen ĉe la flanko de 
la gvidantoj de la lingvo-disvast- 
igado ni ankaŭ trovas erarojn. Ili 
estis tro lingvistaj, kaj spite tio, 
ke ili ĉiam predikis pri internaciaj 
amikeco kaj frateco, i!i longe rest
adis kontentaj, instruante Ia lingvon 
nur inter la samnacianoj, kaj neniom 
klopodis ĝin utiligi kici aktualan 
solvilon de P ĝeneralaj Orientaj 
aferoj.

La monda cirkonstanco jam ne 
lasas al ni, Esperantistoj en Oriento, 
tian neaktivan staton. Ni forlasu 
la studĉambron, en kiu ni longe 
ĝuis la belan sonĝon de homara* 
nismo, kaj batalu tutforte por en
konduki fortan senton de frateco 
inter la tutaj orientlandanoj. Trov
iĝas multe da rimedoj por tio. 
Unuj el ni traduku Esperanten la 
literaturaĵojn, kiuj plej bone pre
zentas la nacian vivon ncvualitan ; 
aliaj vojaĝu trans la landlimojn 
por intensigi la veran senton inter
nacian. Ni havas ĉe ni multe da 
grupoj, kies ĉefa celo estas nenio 
alia ol intcramikigo al la orient- 
landanoj. Ni nepre devas klopodi 



por ke ili ĉiuj alprenu Esperanton 
kiel sian oficialan lingvon. Oni 
havas ĉiujare universalan kongreson 
de Esperanto; sed en la preciza 
signifo de la vorto ĝi ne estus 
universala^ ĉar ĝi ĉiam havas lokon 
en Eŭropo kaj plejparte de Esper* 
antistoj en Oriento dum sia tuta 

vivo neniam trafos ŝancon ĝin 
partpreni. Ni do ankaŭ aranĝu 
en Oriento en granda urbo nian 
Kongreson, en kiu niaj aferoj, kon
cernantaj al Oriento, ĉefe estas inter- 
traktitaj.

^Daŭrigota)

★ ★ • ★

PAPAVOVENDISTO
unuakta dramo

Originalajo de Kikuo Nakamura
{Daŭrigo)

KNABO

Tenante siajn manojn sur la tenilo 
de sia glavo. Nun ili ĉiuj ripozas. 
Ili estas forgesintaj ilian mizeron•

PAPAVOVENDISTO
Vidu, kaj vi vidos, ke dormoj 

venis al ili. La virino estas feliĉa 
nun. Si altenas siajn manojn al 
la etaj malgrasaj fingrojn Ŝi mur
muras, kiel al sia mamsuĉanto, al 
sia brustOe ゝ・

KNABO
Sia infaneto mortis en la komenco 

de la sieĝo.
PAPAVOVENDISTO

La viro estas paca ankaŭe> Lia 
kapo estas ĵetita antaŭen・ しiaj 
brakoj clstreĉitaj kiel de viro, kiu 
ripozas post pena laboro.

La dua viro ekdormis^ kaj ek- 
kaptas en la aero. 〜

KNABO
Mi aŭdas, ke li kompromitis sin 

per grava krimo.

PAPAVOVENDISTO

Li estas kvieta nun. Ili ĉiuj 
havas nun dolĉajn sonĝojn.

KNABO

Tiaj sonĝoj estas nur malsaĝaĵoj•

PAPAVOVENDISTO

Mi havos aliajn sonĝojn ĉi tie> 
Sonĝoj de kuraĝo, triumfo kaj 
honoroe Estas trankvile en la 
kampOe La helpo ne povos esti 
ĉi tie ĝis morgaŭ matene・ Ni nu 
volus dormi ankaŭe.

KNABO ゝ

La helpo neniam venos ĉi tien. 
Mi atendis la senditojn cle kiam ni 
sendis ilin kun la plej bonaj manĝaĵoj 
kaj trinkajoj el tiuj, kiujn ni havis, 
kaj ĉiujn niajn esperojn pri ili. Ili 
estis kaptitaj en la ekstera enirejo 
de la kampo. Nun mi povas vidi 
ilajn figurojn balancantaj tien kaj 
reen kontraŭ trunkoj de V pinarboj.



PAPAVOVEND1STO

Ĉi tiuj homoj kredas, ke ili havos 
la helpon morgaŭ. ，・い、］

KNABO
Mi rakontis ilin, ke la senditoj 

pasis la liniojn. Ili estas nur or
dinaraj homoj・ Sen helpo de espero, 
de malsato kaj mizero, ili estus for
pelitaj kiel kaptitoj. Ni juris teni 
la kastelon, se tamen ni devos morti 
antaŭ ol ni havos la helpon・

PAPAVOVEN DISTO
Vi gajnos liberon kaj grandan 

rekompencon, se vi iros al la 
sieĝanta kapitano kaj donos la 
kastelon en liajn manojn.

・.KNABO / :

Mi diris, ke mi jam donis mian 
vorton, gardi la kastelon・ ĵetas la 
rigardon sur la plankon kaj vidas 
la dormantojn^ kiuj estas tre trank
vilaj,

..PAPAVOVENDISTO
・ Ili ne vekiĝos ree・

KNABO
Kio estas la dormo ilia ?

PAPAVOVENDISTO
Ilia dormo estas morto.

KNABO

Sin tirante posten en la angulon. 
Mi ne ŝatas iri tiel blindigite al 
Mort 〇. Kiam Morto venos, mi 
rigardos Lin en la vizaĝo n.

PAPAVOVENDISTO
Kiam vi renkontiĝos kun Morto 

en la kampo, Li estos vulgara mal

amiko. Sola kaj en silento Li estas 
tre terura. . , 「 み：

KNABO

Mi sonĝis, ke mi mortos, batal
ante pro iu kaŭzo kun brava amiko 
ĉe mia kubuto kontraŭ brava mal
amiko mritati mi. Mi ne pensis, ke 
mi mortos kiel ĉi tiuj antaŭ ol mi 
eltiras mian glavon・

PAPAVOVENDISTO

Multaj homoj, la plej brava 
mondo vidas, estas timigitaj je ren
kontiĝo kun Morto. Eminentaj 
ordinaruloj turnos siajn vizaĝojn al 
la muro, kiam Li venas tra la pordo・ 
Ili firme premos iun ajn manon, la 
malfortan menon de virino, la manon 
de infano; ili blinde donos siajn 
trezorojn en Lian manon, tiel ke 
ili ne vidos Lin en la vizaĝo n.

・ KNABO • ・ゝ

Mia vivo estas tuta la trezoro, 
kiun mi havas・ Mi ne volas cedi 
mian vivon sen bata!〇・

PAPAVOVENDISTO

Mi venis forrabi ĝin de vi.

KNABO

ĉu vi estas Morto ?

PAPAVOVENDISTO
Morto mi ja estas. Ili havis 

morton kuu trankvi!〇・ Ĉu vi ne 
volus havi la saman ?

KNABO
Mia vivo estas la mia. Mi ne 

donos ĝin al vi laŭ via volo.

PA P A V OV EN DISTO

Mi do devas batali kontraŭ vi.
$0



KNABO
Venante en la mezon de la ĉambro 

kun sia glavo en la mano. Mi 
neniam kontraŭbatalis iun antaŭe. 
Ke Morto nun klinas batali kontraŭ 
min!

PAPAVOVENDISTO
Kontraŭ kiu ajn Li batalos, se 

nur li estas inda je Lia kontraŭanto.

. KNABO
Kie estas via glavo ?

PAPAVOVEN DISTO
Gi kuŝas inter la papavoj•

KNABO
Kiam vi venis, vi estis maljunulo 

kun kaduka talio. Nun vi estas 

tre fortika. Oh ! Eltiru vian glavon 
rapide, ĉar miaj manoj tremantaj, 
kaj se vi ne batas onin, mia forto 
eble perdiĝos, kaj mi eble ŝajnos 
esti timigita.

MORTO

Eltirante sian glavon. Vidu ! mi 
staras kaj salutas vin. Vi bavas 
junecon, kuraĝon kaj fidelan koron ; 
vi havas pli grandajn ajojn ol 
Morto. Mi vin mortigos; sed, 
tamen, la triumfon vi havos !

KNABO

Falante antaŭen. Vi estas la 
nobla amiko ! ；

{Ktilteno)

★ ★ ★

RESUME NENIOM
Humorajo de S. Aglo

{Daŭrigo)

”Vi pacience atendu ĝis vespero, 
ĉar en mia hejmo atendos vin 
vespermanĝo, bubo, se vi estas ido 
de kavaliro," Hetmano tentas^ ne, 
predikas min kun plena digno de 
hetmanoe

„Antaŭdankon; Hetmano; mi 
pacience atendos.“

Ni nun estas survoje al la kon* 
ccrtejo en la virina liceo en Hira- 
cuka.

,,Mi timas, kc ni tro malfruiĝos 
por..." Hetmano spiregas balbute, 
„por trafi la plej bonan parton de 

la koncerto. Ni do rapidu !"
La piedoj de P kompanio fariĝas 

tiel rapidaj, ke mi stomakmalplcna 
apenaŭ povas sekvi ilin.

Nun ni aŭskultas al la koncerto. 
Sed al mi estas pli interese, ke mi 
serĉu haŭtmakulojn en la floraj 
vizaĝoj de P fraŭlinoj-studentoj, ol 
aŭskulti al la kantoj, kiuj povus 
fennenti al mi kompatemon, se mi 
allasus al ili la koron< De temp, al 
tempo mi simpatias kun muŝoj, kiuj 
ripozas senmove sur Ia plafono pro 
teruraj malsata kaj malvarmo, ĝis

31



kiam la kompanio baldaŭ adiaŭos 
al la fraulinoj kaj ekprenos siajn 
ĉapelojn.

Ni nun rapidas al la agrikultura 
lernejo, kiun oni metas sub la ad・ 
ministrado de nia kara Hetmano^

Tie li regalas nin per bongustaj 
persimonoj・ Mi malsata, kompren
eble, manĝas for, kiel ĉevalo, kvin 
plej grandajn, por ke mi reprenu 
energi on< 八

„Hop ! Adiaŭ, Ĉambro/4 subite 
mi adiaŭas al la ĉambro kaj vigle 
elsaltas eksteren.

„Kien vi, aĉulo...... ?" voĉo,
simila al tiu de Hetmano, demandas.

,,Eksteren!"
Hetmano rigardaĉas min tra la 

fenestro kiel bovido.
,,Kia motivo, do, elprenis vin ?"
^Lokomotivo ! Mi reprenis ener

gion. Mi elsaltas antaŭ vi el la 
staci〇.“

Mi lokomotivas la kompanion sub 
la afabla direktado de nia Hetmano 
al la stabloj de dombestoj. Mi unue 
siblas al kokoj n Bonan tagon !" en 
koka lingvo :Ili respondas same 
per malgaja raŭka voĉo. Eble ili 
estas malsataj・ Mi due alparolas al 
kaproj en kapra lingvo :___ Ili en
plena bonhumoro respondas al mi 
kune kun ŝafoj, kaj petas, ke mi 
donacos paperoj n. En tiu sama 
momento anasoj diras al mi kom
plimenton en anasa lingvo, kiun mi 
tre bone komprenas・ Mi tuj res
pondas al ili amike :...... .

,,Kiam vi studis tiajn lingvojn ?" 
Sinjoro Hagqatm demandas min.

沙Mi studis cc la universitato/^
Tiam de malantaŭ mi subite tre 

milda, koketa voĉo alparolas. Mi 
tuj min turnas kaj rekonas katon. 
Kun granda plezuro mi premas ŝian

manon por flati al ŝi, respondante en 
kata lingvo :......  Fine mi vidas por
kojn, kiuj tre ĝoje gruntas por min 
amindumi, sed domaĝe mia stomako 
jam ne volas grunti.

Baldaŭ ni eliras el la pordego 
de Plerncjo. Ekstere jam staras la 
tempo de lampo-eklumiĝo. Ni ek
haltas por kelkaj tempoj por admiri 
beletan pej zaĝon, malvolviĝantan 
en la vespera, purpura krepusko.

De la okcidenta horizonto mal
antaŭ Monto ĈevaF Icaj purpura 
potatoforma nubo la mortanta, tago 
sendas al ni lastan kison pere de 
karminaj sunradioj・ Kiam la flava 
grenkampo en facila vento kantas 
funebran kanton mallaŭte, la flag
ranta disko fermas al si la okulojn 
trankvile malantaŭ la horizonto・ 
La oranĝokolore tinkturita marĝeno 
de V potatoforma nubo iom post 
iom ŝanĝas sin en intensan pur・ 
puron・ Nokto en krepuska super- 
vesto elvenas kun sensona tredo el 
Monto ĈevaF kun longa nebuleca 
sekvantar〇. Ĉe la ĉielen levita 
mano Ŝi tenas la arĝentan pafarkon 
por forpeli la malfruiĝintan post・ 
gvardion de la taga lumo de super la 
spireganta naturo, kiu nun sopiras 
al dolĉa ripozo. Ŝi baldaŭ eksidas 
sur la mallumetan tronon en la 
ĉielo, sternas siajn nigrajn flugilojn 
super la ripozeman naturon, kaj de 
sia fantoma palaco, lumigita de palaj 
steloj, ekregas la mondon kviete.^

Mi nun sinkolektas・ Elprenas 
cigaredon el la poŝo kaj ekbruligas. 
Jen eklokomotivas la kompanion al 
la domo de nia kara II etma no, kiu 
staras meze de la vasta duno, ima* 
gante al mi, ke taĉmento da infanoj 
paradas por nin bonvenigi, kiam ni 

82



alvenas la domon.
Dum ni forlasas nin al senĝena 

babilado kaj muzikado en la gasi? 
ĉambro, la longe atendita tablo de 
vespermanĝo kun biero estas preta> 
Mia malsata stomako ree ekgruntas : 
grrr, grrr,...... kaj la soifantaj lipoj
ekŝmacas.

Kun bruta apetito, kiu kaŭzos 
konsternon al la kuirejo, mi nun 
eksidas al la tablo.

Dum la intertintigado de glasoj la 
Himno de Aĉuloj

POLA TRINKKANTO
Hetmano al via sano9

Roba lie por vi,
Trinkas mi kaj trinkas vi>

la tuta kompan?# 
Kiu ne eltrinkas nun, 
Tiun trafu forta pun\ 
Trinku, trinku, trinku nun. 
Kiu ne eltrinkas nunf 
Tiun trafu forta pun\ 
Haja, haja, haja, haja, 
Batoj per bastoni 

solene zumadas. Ni verŝas bieron^

Vovroataĵon, ovokukon 
mangis la sinjoro.

La sinjoro mia manji?, trinkis cion for. 
Sed hodiaŭ mangas li 
Ranojn kaj limakojn fi.
Kiel, kiel, cikoni'.
Kiu ranojn manĝas nun,

"Kian ranon man ĝas li ?u trema 
voĉo kun demanda signo inte rme tas •

"Homaranon!“
Tiun trafu forta pim'・
Haja, haja, haja, haja, 
Batoj per bastoni

Ni verŝas bieron, kiam la filo de 
nia Hetmano regala s nin per muzi
kaj o< Li fervore kalkuras la ciferojn 
sur la muziknoto per harmoniko 
(oni ne komponas la muziknoton 
por harmoniko per ranidoj). Kiam 
li finis en plena harmonio, la lastaj 
sonoj milde malaperas en la aeron 
kiel la ŝaŭmoj en la bierglasoj ・

„Vi kalkuris tre lerte, kanbo,u 
mi singultas aplaŭdo.

^Dankon, sinjoro, sed mi timas, 
ke mi kalkuris...... resume neniom.^

——FINO—— 「

SOVAGAJ CIGNOJ
野の白島

FABELO DE ANDERSEN, DE D-ro ZAMENHOF

Kiam Elizo subakviĝis, unu 
bufo sidiĝis en ŝiaj haroj, la dua 
sur ŝia frunto kaj la tria sur ŝia 
brusto, sed Elizo kvazaŭ tute ne 
rimarkis ilin. Kiam ŝi * denove 
leviĝis, tri ruĝaj papavofloroj 
naĝis sur la akvot Se la bestoj 
ne estus venenaj kaj se ili ne

梶 弘和澤註
(幺)

! estus ricevintaj kison de la sol 
&stino, ili aliformiĝus en ruĝajn 
rozoj n; ili tamen fariĝis floroj 
pro tio, ke ili kuŝis sur ŝia kapo 
kaj sur ŝia brusto. Si estis tro 
pia kaj senkulpa, ke la sorĉa arto 
povu havi forton sur ŝi.
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ヱV 一ゾが4湯!コはいりますこ(sub,akv,- 

iJVis) 一匹のひまがへみが髮の屮に坐りまし 

た。二ばんちのは鎮の上に,三ばんめの□胸 

の上にのりましナ:が,ま(kvazaŭ)少し 

tそれに氣づか(rimarkis)ないやうでい:。 

エリーソがま了： (debove)む湯から出て來 

(leviĝis)ます む 赤い罂粟の花(papavo'- 
floroj)が三輪水の上に浮がまIた(nagis)o 
LLIこのひきがへる達に蛊がなく (ne ... 

venenaj),才)の魔女^sor^isVino)にキッスを 

されてゐなかったなら，それは赤い薔薇(竺 

^alPformUĝus) 〇でしたけれご,きしかく 

花になったのは,かへる共がエリー”の頭や 

胸の上にのったからなのです'pro tio, ke・・・)° 
エリーヅは外んまり心がきれいで(pia)晁が 

むかつ仁(senkulpa)ものですから，魔法 

(sorda arto)もエリ—ヅに［iか、らねかつ了; 

のでし!:〇. ， •

sub^kv^ĝi :一 (水に)潜る，(水中に)沒する〇 

こ\で“ banej 〇の:,さでむちから*湯 

にはいる」さ課してむいた。「水"ら出 

わ!1 ePakv^gio 少し下に“levigi 
(上ろ)さいふ語が使ってある。

debove:-新らしくから,新規蒔ミ直Iに,

・更に,再び，又。 ：:

(Ĉu vi povas naĝi ?君は泳げますか?

^Falintaj folioj nagas sur la lageto.落葉が 

\池の面に浮んでゐる。

rIli tamen farigis floroj pro tio, ke ili 
kuŝis sur ŝia kapo...直譯すれぱ「燃し 

彼等は娘の頭の上にのったさいふその 

ために花になったのですa :'

Okaze de la lasta tertremo mia domo ne 
falis teren pro tio, ke gi estis unuetaSa. 

こないだの地饯で私の家が倒Uなかっ 

たのは平屋だったからです。

Dank' al Esperanto, ni ĉiuj povas ĝui 
tutmondan literaturon ・ エス ペ ヲ ント 

\のむ蔭で私遼は皆全世界の文學む味ふ 

ここが出來ち。

Si estis tro pia, ke 】a sorĉa arto povu... 
直譯は「寃法が…すべく ,彼女は餘りに

»心がまれい忙った.」

Hodiaŭ estas tro malvarme por iri £】it・ 
kuri.氷滑りに行くには今日口寒すぎ 

る。

Hodiaŭ estas tro malvarme, ke mi povu 
iri glitkuri. 今日は餘り寒いので氷滑

,リに行けない。

havi forton sur...,(…の上に力な有つ)ミ 

は「…に力を揮ふ」の意。

Kiam la malbona reĝino tion 
vidis, ŝi frotis Eli zon per suko 
de juglando, tiel ke ŝi fariĝis 
tute mallume bruna, ŝmiris ŝian 
belan vizaĝon per malbonodora 
ŝmiraĵo kaj malordigis ŝiajn 
belajn harojn, Estis neeble re
koni la belan Elizon・

惡い◎后はそれを見ますシエリーリむ邑 

桃の汁(suko de juglando)で二すりましT： 
(frotis)ので(tiel ke),エリーyはまつ黑にな 

ってしまひました。それからその美しい顔に 

はいやな匂のT (maFbon?odora)ものな)〇 

りつけて©miris),その美しい髮の毛はし药 

やもち•やにIましĴ： (maPord^^is)で，もう 

わの美しいエリーゾを貝分けち(reboni)二 

とが出來ませんでした。

maVlume bruna:—gĝ褐色の〇

〔類例〕mallume purpura,暗紫色の。 

二の反對［ヱhelaで,helbluaさいへ|工 

「薄靑い，淡音色の」。

ŝmiraĵo;-塗るもの,塗料，塗抹物，膏藥, 

軟膏な

maPord^igi;—ordoは「順序，秩序,整頓)の 

通［でめらからして，malordigiは,順序を 

亂す,不整頓にす，亂雜にする」の意。

Ikoni:—(再び識る)に「見識み,見分けが 

つく，認む」。ニゝでŬeebleミ副.间にな 

ってゐろ點に注意。つまりrekoniミい 

ふ動詞の不定法も修飾してゐろがらで 

ある。:、はまた「わの美しいエリーリ 

の面影は分らなくなった」ミ意譯も出來 

る〇
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Kiam ŝia patro ekvidis ŝin 
en tia stato, li eksentis teruron 
kaj diris, ke tio ne estas lia 
fiiinoe Neniu volis ŝin rekoni, 
krom la antaŭpordega hundo 
kaj la hirundoj, sed ili estis 
mizeraj bestoj kaj neniu demandis 
ilian opinion.

む父樣はこんむになった(en tia stato) X 
リーリな御覽になるさ，恐ろしくむって(ek'・ 

sentis teruron},これ“自分の娘で■["よいき 

いひま い:〇もう門の帅の(antaŭpordega) 
犬と燕(hirundoj)のほかは,誰Lエリーゾを 

見分けや5 ĉ t・まぜんでした(ne ... volis)0 
そして二んな犬や燕なぞは可克・うね畜生 

(mizeraj bestoj)た•ものですから，誰もその 

液見む(opinion)花尋り(demandis) 了：りす 

るものもなかつす:のです。

en tia stato:—そんな狀態に於けち(エリ— 

リを)が直譯。

ekpentis teruron：—^に恐怖を感じた，急 

に恐ろしく なつ?：〇 =ek,terur,igiso
‘Kia estas via opinio?御意見は如何です? 

= Kian opinion vi havas ?
Mi samopinias kun vie貴方ミ同じ考へで 

す o = bli havas saman opinion kun vi* 
— Mia opinio estas sania kun via> = Mi 
estas samopinia kun vi<

I Mi opinias, ke tio estas pli bona. 私そ 

の方がい、ミ思ふ。

Laロ mia opinio (iliaopinie) Esperanta 
movado havos rimarkindan eksalton 
dum venantaj kelkaj jaroj.私の意見 

ではエスペラント運動は來るべき數年 

間に於て一大飛躍をなすでわらう(さ思

Tiam la malfeliĉa Elizo ek
ploris kaj rememoris siajn dek 
unu fratojn, kiuj ĉiuj malaperis. 
Malĝoje ŝi eliris el la palaco kaj 
i门s dum la tuta tago tra kampoj

kaj marĉoj, ĝis ŝi venis al la 
granda arbaro. Ŝi ne sciis, kien 
ŝi volas iri, sed en sia malĝojo 
ŝi sopiris al siaj fratoj, kiuj certe, 
simile al ŝi, estis elpelitaj en la 
mondon・ Si volis ilin serĉi, kaj 
ŝi esperis, ke ŝi ilin trovos.

その時,可愛さうにエリーゾは泣3出しま 

した，そして魏らず(®uj)ゐなくなってしま 

つア:十一人のむにいさまたちの二さも根ひ 

出Iました (re,memoris)o 券しみ衣がら 

(malgoje)エリーゾは御殿鸟出て,一 H中 

(dum la luta tago)野(kampo)な》こへ,沼 

(marĉo)な通って,こうさう大きな淼にやっ 

てまいりましT:〇娘は自分でし何處へ行く 

積り订のか分りませんでし亢が,悲しい氓ひ 

で(en sia malĝojo)娘はむにいさまたちを戀 

しく 照ひましĵ： (sopiris al...)o_ゝ〇芒(certe) 
4にいさまたちも私さ同■じに(simila al mi) 
世の中へけふり中された(alpelitaj)のだ。娘 

はむにいさまたら花ア:づねて(serei),(こ•う 

かして)さがし當てたいものと思ひまし？:〇

ĝis:—こ、のやうなĝisは「一して，こう 

ミう(しまひには)〜」ミ澤すさいゝ。拙 

譯「プレーメンの音樂師」P・!〇參照。

sopiri:一憧憬れる,戀ひ墓ふ,思ひわぴろ。 

sopiriは多く al, jeの前置詞を取り，又 

は前置詞なく目的格の„-nuを附す。

Post kiam ŝi estis mallongan 
tempon en la arbaro, fariĝis 
nokt〇. Si tute perdis la vojon. 
Si kuŝiĝis sur la mola musko, 
faris sian vesperan preĝon kaj 
apogis sian kapeton al trunko de 
arbo. Estis tiel senbrue, la aero 
estis tiel milda, kaj ĉirkaŭe en 
la herbo kaj sur la musko briletis 
per verdeta lumo pli ol cent lam
piroj. Kiam ŝi iomete ektuŝis 
unu branĉon per la mano； la 
lumantaj insektoj falis al ŝi mal
supren kiel falantaj steloj.
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しげら< (marlongan tempon)森の中にわ 

る中に，夜になりました。そしてエヽ｝ ーゾは 

すっかり溢に迷ひ(perdis la vojon),柔い苣 

(mola musko)の上に橫になって,腌のも肉 

vj (vesperan preĝon)致しまし1:〇 そして 

その小ちゃな頭も木の幹(trunko)にも養せ 

ま! 了： (apogis ... al)o大へん靜力、で(sen'・ 

brue),空氣け知だやカ、(milda)でしア:。その 

あたり(ĉirkaŭe)は至(herbo)の中にも,芝 

の上にい 何百さいふ篡(lampiroj)が,うす

ね; ★

みどりの光を・らちかせて居・1ました。土 

ゝ)一リが匸よいさかるく (iomete)木の枝 

(branĉo)に手Zt・ふれても，螢11■娘のさニろ 

へ落ちて來て,丁度それは流れ星(fabntaj 

steloj)のやうでこ•ざいました。

perdi la vojon;一(酒な失ふ)ごは'道に迷 

ふ」。Wvoj'ipi逍を蹟み迷ふ。

tiel:一二の如きtiel|1treビ同義;) 

lumantaj insektoj：—光 3 昆赴ごはlampiroj 

な指す〇

★ *

RIDU, KIU POVAS
笑 話

UNUOKULA VIRO
Viro kun nur unu okulo vetis, ke 

li povas vidi pli, ol alia viro kun du 
olculoj. Kiel?

Li klarigis, ke li povas vidi la 
du okulojn de sia amiko, sed la 
amiko nur povas vidi lian unu 
okulon.

片目の男が言•ひ張って日く、俺は二つ目 

のある奴二りもよく見乞るさ。何故さいふ 

ミヽ奴のいふには.俺は友逹の目が二つ見ま 

ちのに友逹の奴は俺の目が一つ見えるだけ 

だざさ。(笑因はお解りでせう)。

〔註〕Viro kun nur unu okulo =たった1 
つ目ももつ男、即ち、片目。

veti =賭ける、賭けなして主張すろ。Mi 
vetas dek jenojn—十圓賭けら 〇 Mi vetas (mian 

vivon), ke morgaŭ estos bela vetero.=明日［1 
きっとい〉天氣だ、雨が隠ったら首をやち。

veto, vetado =賭け事〇 vetmono, vetaĵo = 
賭金又は賂物。vetanto, vetinto =賭け手。 

vetbatali, batali pro beto=賭て競爭す 3〇 

vetkuri —競走すゐ 〇 fari veton pro iu=尻推 

しする•(候補舌の)後援なマる。veli kon- 
tra-1 <eval-kurado = ^^(lgg;T vetludi, 
ludi veton =賭け事もなす、酋奕匕打つ、手 

遊ぴねする〇 vetludanto=博奕打〇 veti pro 
kaj kontrad； veti ambauflanke =（相方互に 

損のない樣に）賭けなすち。（ついでに）ladi 
kartojn =トランプをして遊ぶ、（椿じて）ffi 

奕'匕打つ。forludi = 19奕で元をする。!udi 
pro mono =金を儲けて遊ぶ〇 ludi pro granda 
vetaĵo =大博奕洛打つ。此の場台の!udi " 
『賭Jて遊ぶ、勝員事なすか博奕を打つ』の 

意。vetiミ比较も乞ふ。

POVOJ DE OBSERVADO
一Vi ne uzas viajn povojn de 

observado, plendis Skota profesoro 
al siaj studentoj :—Vi ne uzas ilin. 
Ekzemple..・

Li havigis al si vazon enhavantan 
ĥemian substancon, kiu odoris abo
mene, metis unu fingron en ĝin kaj 
metis fingron en la buŝon.
一Gustumu ĝin, sinjoroj,一li or

donis, dum li pasigis la vazon de 
unu studento al alia・ Post kiam 
&u lekis sian fingron； kaj sentis 
inferon en la animo, la maljuna 
profesoro triumfe ekkriis :一・Guste, 
kiel mi diris, vi ne uzas viajn povojn. 
Se vi estus observemaj, vi estus
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vidintaj, ke la fingro, kiun mi metis 
en la buŝon, ne estis la fingro, kiun 
mi metis en la vazon・

——諾君は觀察力を使はんからいかん、さ 

スコットランドの或る先生が生徙に:ぼし 

まい:一afi?｝は:その一觀察ヵ〈使よん。例 

へばだな……

过いって先生はいやな臭のしてゐた藥品 

の入つ'T:壷をミって、一本の捋を其の中へっ 

»こみ・そうして指も口の中へ入れました。

----热君ゝそれをむちて見給へ 过先 

生は生徒へその壺L順。に廻しながら命令 

しましT:〇出徙が指なむめていやな氣しち 

になったわさで先生“勝ちほ二った調子で 

いひました;----

—全くわIのいふ'T通りだ。諸君は觀察 

ヵな使“ん。即ち・诽君が若し觀察力に富ん 

でゐたむらげ、これが解ってゐたらう。即ち 

わしが口へつ、二んだ指“壺につ、ニんだ 

指ら•やないんだ。（笑因は4解りで社う）

〔註〕povoj de observado = 察力。havigi 
al si-ekposedi =所有にする、ざいふ恿だ 

が、此處ではekpreni即ち『手二ざる』とい 

ふ;©。substanco =物貫、此處ではĥemia 
sibtancoこめみから『化»製品、樂品旷）意。 

ĝ、nii iuferon en la 5mimo=いやな氣もちが 

する。

i次加匸次へ、順。に』け度“いふ通り二 

人の昜合にli de unu al la aliaで三人以上に 

いざ为の矢に來るものが足ってゐないか 

ら冠! Sをつけない、即らde unu al alia 
である。此處の場合も生徒が澤山ゐちので 

あるから de unu studento al alia （studento） 
ミなってゐる。

dumが枝績祠に使はれる場其の用法 
に二2りおち。

«! は1つ刀frazoな„dum "に依り他の 

fuzeに附陽せしめ・主文の意志な助ける。 

此の場合に任dumのついてゐるfrazoから 

譯して•匠何。してゐる）間に、同暗に、（何 

〇すろ）內“、序に、（何¢1）ながら、（何。で 

ある）のに、（何の中』なごの譯語がおた氛

（2）は或ち事實4•表はすfrazoこその反對 

のぶ賓を表はすfrazoを,,dum"に依リ按續 

し二つのfrazojね對等に浚く。此の昜合に 

はdumのっかり方から譯して、『それに反 

して、然るに、而して、だ炉』诈过澤す。文 

例は遺憾乍ら紙而の都台上省略する〇

再び原文を見るに、此のanekdotoの命は 

... metis unu fingron en ĝin kaj metis fingron 
en la buŝon.の後〇 fingron \tlaがないから 

前のfingronの反復でないといふ二iに氣が 

付がれぽなら耳。これに氣がつかUばVi 
ankaŭ ne uzas yi;ijn povojn de observad〇・か〇

PETOLEMA FILO
一Atentu nun, Haroldo,—diris 

patro al sia malgranda filo, kiu estis 
petolema.—Se vi ne diros viajn 
preĝojn, vi ne iros al ĉielo

— Sed, patro, mi ne volas iri al 
ĉielo, — ploregante diris la knabo,— 
mi volas iri kun vi kaj patrino.
ーーねアー、三人郞や、ーーミ父親.はいた 

づら盛りの可愛い孑供にいひました一む 

前念佛を唱へん芒槿樂へ行けないぞ。

----いやたーい、こっさん、わつらは阪樂 

なぎへは行3度うないヽ——さ泣きながら 

子供はいひまし'T:。ーーわっちはŜっさん 

ミかアさんざー緖に行き7:いんだよーー〇

〔笑因：）極樂;んぞへ行くよりも親父の 

脛をかち・り・阿阳の臍をくり、何處へでもわ 

まペてついて行き度い、さいふのが表の意 

味、極樂でL地獄でもかまはぬ・親父も阿阳 

も死の道連ち•や.芒いふのが裏の;强:味でわ 

る。

〔註］malgranda =小さい、（轉じて）可愛 

い〇 diri ies pregon = 祈りなすろ 〇 iri al 
@ielo =昇天すろ（基督敎のゝ これの名詞は 

ĉieliro.

此處で注愆を耍すbのは... vi ne iros al 
Nielo.のfrazoでわる。次に『未來』即ち 

”・〇0の用法士議明する。

未來のニミを述ぶろに、唯單に未來を表 

はす場合ヽ即ち胃純未任ざ、未來の意志も表 

はす場合、即ち話手の常志ミ行爲者の诺志 

さがわる。
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〔0單純未來此の場合には動詞が義務ゝ 

能力、必要、惑情、等の意も含む無意志動 

詞、例へはdevi, povi,等が用ひられ、時に 

は意志の觀念を含む動詞が用ひられちがゝ 

此の場合には意志の觀念は沒却されて、義 

務、都合、自然の結果を表“すのて•あら。

1・ Li dcvo^ resti en Tokio por kvin juroj. 
五年間柬京に居むけれぱならない。 

儀新 ヽ,.

2・ Vi povos veni al la stacio ĝustatempe 
por trafi la ekspresvagonaron・ 点行 

に間に合ひまぜう。（能力）

3・ Mi cstos ĝoja vidi vin.む目［二か、れ 

ば、孃しい。（感情）

（以下は有意志動詞の使はれ了:場合）

4・ Mi ne povas iri kun vi, 0ar mi havos 
lecionon hodiaŭ. 今日は學課がお 

みから・一所に行けぬ,M）

5・Mi iro3 morgaŭ.明□行く二とになっ

■ - ・てわ"（都合）

6・Kiu venos anstataŭ vi? 誰が君の代り 

に來らのい。（誰が君の代りに來ろ 

二过になってゐろのか）（都合）（エス 

講習用書20頁）。

7・ Se vi ne diros viajn preĝojn, vi ne iros 
al ĉielo. 4祈りもせぬさ、昇天出 

來ないよ。（自然の結果）（原文より） 

（ĴH］話丰の潘志此の場合に“動詞は有意 

志動詞でめる:5要し、撰黒、決心.停 

諾、約束.提供、主張、威麻.脅迫、等な表 

（Iすのでわろ。二人稱及び三人稱では之れ 

に對すろ邦語がないから、一人稱に直して 

譯すさよい。

1・ Mi nepre plenumos mian projekton. 
ビうしてt目的を連して見せら。 

（決心）

2. Mi pruntedonos al vi monon, kiun vi 
bezonas.御入用の4金を貸せます。 

喲束） *

3・Mi batos vin.なぐるぞ。（脅迫）

4. Mi nepre trovos lin mortinta.彼が死

なり【て承知せわ。（主張）

5. Vi （Li） /taros tiun ©i libron.««Ml lasos
vin （lin） havi tiun Gi libron. = Mi 
donos tiun ĉi libron al vi （li）.肚の 

本をやらう。（約束）

6・ Vi elbabilos.«Mi lasos vin elbabili. 
しゃべらせちぞc （威嚇）（La Re

vizoro. p- 33.1.6.）
7・ I/i mortiĝos, lasos lin mortiĝi.= 

Mi mortigos lin.殺すぞ〇 （脅迫）

8. La triumfon vi havo?. =Mi havigos al 
vi la triumfon.=勝ちは汝のもので 

わ S 〇 （約束）（Papavovendisto.最
・後から5行） ’

9・ Ci iu venos anstataŭ vi. = Cu vi 
venigos iun anstataŭ vi.君の代り 

に誰か來ちのか。（エス講習用袴加 

頁）此れは話相手の意志も册ふ意志 

未來であつて、其の答に於て『話手 

の意志』が判然さして來れ 即ち、

Jes, iu venos. —Jes, mi iun venigos-隹か 

來させませう。喲束） -汽

Ciuj行爲者の箴志 此れは即ち主語の 

意志も表はすのでわって、動詞“有意志動 

詞であ・二5 要し、二人稱及び三人稱に 

於て、好意、盯暉な要求、嘆願、約束等な表 

はすのでわるc
L Mi cstos tre dankema al vi, se vi 

plenumos mian peton. 私のむ願ひ 

を聞いて下され【工...（'好意）

2. Vi bonvolos ne fari bruon ree.ぎう 

ぞ再びさ“いで下さちな。（叮哮な 

要求）

3・Mi petas, ke vi restos.留まられん二ミ 
な乞ふ。（嘆願） *

4. Li diras, ko li faros sian eblon. 彼は 

一生懸命やちさいひます。（約束） 

尙ぼ紙面の都合に丄り、多くの文例（否定 

の文例）を省咯した二とを遺憾さすち。

（S. Aglo）

★ ★ ★ ★ ★
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LINGVAJ RESPONDOJ
質 疑

★Oomoto誌も見ましたら國名を表はすのに 

Germanujoミ!talioミ即ら 可ミiさが用 

ひてめりますが何ちら花用ふべきでせうか。

(Scivolemulo)
【答】これは大分やかましい間恿です。接 

尾字对“容器,國，樹を意昧してゐち,mono, 
monii/o; japano, Japan?"〇; pomo, pomimo; 
所が樹を表はすにはujoの代りにarboも援 

尾字の樣に使ってゐる,私もこれも賛成す 

Z> 〇 pomejo, terizilo ミいふ匚り し pom・ 
arbo, ĉerizarboミしナ:方が意味が明瞭なやう 

に思はれるから。次ぎに國名しujoざせす; 

可成英語や佛語なごで國名の語尾に付けら 

れちiaさかieから探ってioミしĴ:らばよ 

いTlltĉいか。阳丸もよい。それに切〇は專 

ら容器(例之 monu/o, inktyo, sablu;〇,)ね意 

味した 接尾字にしT:方が】いではないか。 

ミいった様な考で三年計り蘭からJapanio, 
Anglio, Francio, Germanio さいつ讥具合I- 
io花用ひ始ち'r人がある。ニれに關しては, 

我がRevuo Orienta (X吋は何等の不便な包. 

含してゐないから,別にioを採用すら必要 

ないさて,依然さして町。な用ひてゐる。し 

かしめの方炉イイミ思ふ方任遠慮なく使 

ったらよいでせう。今でさへ初學者の重荷 

でわる戰多くの接尾字にまた新たに一つ加 

へる二ざli io, io (いよい“初學者を苦しめ 

b \ざになって誠に氣の靠な次第でおちが 

Lingvoのevoluoを人力L以て阻止すちニ 

ざ(［能ぬ。ioミujoさが並用された憔ioの 

方がよいと解かれ1工Revuo Orientaミ雖も 

これむ採用すこに頑むろものでないさ私は 

思ふ〇ヽ':

★三日前antaŭ tri tagoj ...の代りに!ri 
tagoj antare さいひます:T,又は tri tagojn 
antaŭeさいひますか。(無明生)

［答］tri tagojn antaŭe さいひます〇 antaŭ 
tri tagoj の antaŭ なS・いた代り I： tagojn S 
目的格に い:のです。しかしtri tagojnでは 

意味が明瞭でないからantatte 補足しむの

應 答
松崎克己

です。

★ La Revuo Orienta第五年，第八號所載(P・ 
177)〔杯〕中の vortoj; eŭrazianineto;及び 

kuncentrigitajの意義をむ知ぜ願ひア:い。

(gemoputo)
【答〕(a) eŭr-azi-an>in-eto = malgranda 

(et) virino (in) naskita inter eŭropanQinĵ〇 
kaj azianCinĵo.ヨーロッパ人ミアジア人・2 
の問に產れた混血兒。eŭrazio (X eŭropoミ 

azioミを組合せたvorto他の讀者の便宜の 
爲め質問の個所の全文を揭げれば,Ŝi estas 

europanineto naskita en la Oriento ati kred
eble eurazianinet  〇.

(b)森鷗兀の原文に厲「ゴンサントVック」 

さなってゐらのもKaji氏がkuncentrigitaj 
ざ譯され咒のださいふこミは誰にも分る。 

コンサントリックは佛語concentriqueの音 

冷表!Xし/: Iのと思れる。コンパスの一脚 

を或らー點に固定して，他の脚な•以て半經の 

まゝ異なる圓をいくつか描く場合，二れらの 

闿は同一の中心を持ってゐる即らconcen- 
triqueだざいふ〇同中心の，同心のさいふ 

意〇 con li latina lingvoで一つにするミか 

一緖にすみさかいふ意昧で恐らく kun li L 
の詞から案出され了:ものでぜう。centrique 
li centraの滞でわる。そこでconcentrique 
の譯さしての kuncentrigita |I, centroj が 

kunigiされ丫:所の,即ちcentrojも同一點 

に集め讥 所の怠で,本文の kuncentrigitaj 
ondocirkloj (I ondocirkloj kiuj havas korn
unan 3 saman］ centron・ kuncentrigita = 
koncentra, samcentra (Milliilge: Esp.-Eng 

Die. p. 202). ,
^Puŝkin: Pri Noveloj の p.10.…Mia 
avino ... veturis Paris-on kaj estis tie eu 
granda modo, ［!パゝ)—の街な指して言った 

のでせうが，それeも彼女が大流行を追ふて 

を:に居たさいふのでせうか〇

(龜井敬治郎)

［答］tie (t en Paris ［ = Parizo］て・二の文 
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の主詔は Mia avino です。en granda modo 
は大流厅でせうがenの前にpersonoな入れ 

て考へらミ1 く分り去す。で全文L書けば 

... kaj mia avino estis en Parizo persono en 
granda modo.私の祖母［Xパゝ）"・で大持'ゝの 

流行娘（ハヤリッブ）でい:。

★同上書 P・13・ Mi viu salutas, （jran（P- 

maman ! （X何ミ譯すが滴當でせう。（同上氏）

［答］grand^amanは「◎は・おちゃんjざ 

譯せばよいでせう。二れ“フうン次語です。 

次ぎの行の Bonjour, raademoisebie Lise. t 

Bonan tagon, Fraŭlino Lise.の,敢のフラ"ス 

語です。

★Krestomatio の P. 25. Se via honoro estas 
al vi kara, ne tuŝi nio.の日本踽澤を。

（湯淺武進）

〔答］若しもわなたの名譽がわなたにさ 

って大事なものであるならば,私共に觸れむ 

いで下さい。［K“口は冏値の大・いものさ 

いふニさから値役沪高い,£って大事にし, 

大切にすZ»から,大电％ 大切生それから， 

親呼はちさかいふ意味になって來ます。】上 

記一文【Ĵ,Aleksandr〇 !a Grandaがおち女 

計りの園をatakiしゃうざしT：^沢その國 

の女がアレキサンケアに云った莒葉の一節 

です。つまり,女を攻めて勝ってい弱者い 

ち・ちの惡名な付けられて大專な名譽も傷は 

Lニミになりますよさいふ所。

★Esperantaj Prozaĵoj, P. 24. （La Ordeno； 
:,Malgranda bagatelo, por kvin rubloj, ne 
pli. Sed kiel bruiga.<c （クド*）

【答】これや何のこlifiい自分で自分 

に柄にIない敬意ね奉ってゐるようなもの 

だな,けちくさい物さ,五曲!するかしないか 

だ,だけざ隨分人騒がせむさせやがĴ5物だ。 

bruega = katizanta bruon.二の「勳章】の註譚 

は・Japana Esperantisto 誌 XII-a Jaro 
N-ro 1—N-ro 4. （Jan. 1917—Apr.1917）に 

小坂狷二氏が執我登載されておりますから 

御參琴まで申します。

講演會•.
題未定守隨一氏 

ニカ二十四日午後七皓 

於日本エスベランb社講堂

PREMIO-VERKADO
十二月號出腿懸賞作文

（原文）1.今日は日曜ですから■もつさ 

遊んで行ヨ給へ。——わりがこう、だが涯く 

なるミいけないから歸ります。

此の問題ロ邦語さしては平易な文率でわ 

ろが、いざエス語で此の意味を表はすさい 

ふ二さにむろさ六ヶ敷い。次に解説してか 

ら答案を作らう。

先づ前の一節4・見るに、『もつミ遊んで行 

3給へ』まいふのが主でめらから・第一に書 

くべゝでわる。『遊ぶ』さいふ莒葉は意昧多樣 

で其の二三な示せば、!udi; havi {aŭ pasigi） 
plezuran tempon; sin amuzi, amuzigi; esti 
senokupa; diboĉi等おあ中に此處で必要な 

の“『留まら』即ちrestiでわる。そして此の 

節はBonvolu plu resti.でも£い〇然し二れ 

1りも、『もつミ留まるならば、费?しいも 

っご留まられんこざな乞ふ』さ譯すさよい。 

前省は〔感第を表はす單純未來さ好歳も表口 

す行爲者の意志未來〕、後者□〔嘆頤を表はす 

行爲ĝの意志未來〕に依らのである。（Ridu, 
Kiu Povas中のG・未來の用法』を參照され度 

し）。次の節、!T混くならミいけないがら歸り 

ます』は『歸ります、さもないざ運くなりま 

すバ澤す过よい。此の昜合の『歸ります』“ 

勿論foriri （一月皴十一頁右欄下參服）でめ 

みが、adiaŭi 4»使ふさ活ほ丄い〇そしてmi 
adiaŭos.は決心は表はす話手の意志未來で 

劭ろ。次に答案を作れば.

Mi estos goja, se vi plu restos^ 「 .

Mi petas, ke vi plu restos j '
ĉar morgaŭ estos dimanĉo.------ Dankon, mia
amiko; sed, tamen, mi nun adiaŭos, alie mi 
malfruigos.
成统灰CffiD吉田榮氏（賞）。〔良J渡沐 

湯淺・金ヽ福皿请氏。〔可〕网村、畑・白 

井、桑田、大樣、Konvalo, Cuma新氏c 

〔不可及無効は無し】。

〔原文】2.美しい聲の音樂さ、はなやか 

な色彩の洪水さli、入亂れた下駄の音やら・ 

衣ずれの音やらに雜って.忽らめたりの空 

氣を賑やかにした。影は行ったり來たりし 

た。春ならば花の影.夏ならば新しい綠ゝ秋 
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むらぱ七草の中の灯.さうしたものが更に 

そのシーンな一層詩のやうにすみに相違な 

かった。

此の文章はやはらかい色町の情景な寫し 

てゐるので外らから譯丈も勿論その標にや 

はらかくしむければならない。次に解説ぬ 

きで譯して置くから各自に御硏究を乞ふ、

En plena akordo kun implikitaj 
sonoj de getaoj kaj mildaj susuroj 
de kimonoj la kantoj en belaj voĉoj 
kaj la ondetanta fluo de clegant- 
koloraj vestaĵoj ekfaris la atmosferon 
tre gaja en la najbaro en nokto. En 
ĝi homaj ombroj plektiĝis senĉese. 
Printempe kun ĉerizfloroj; somere 
kun freŝaj verdaĵoj; aŭtunc kun 
lanternoj inter aŭtunaj floroj: kune 
kun tiuj laŭsezone la sceno devis 
sin pentri en pli intensa poezia 
nuanco.

前川周治氏の答案中にplektiĝiも使って 

あったのを發見しす:ので敬意を表し度い。 

置に面白い言葉であ;S。即ち行く人來ろ人 

の影がからみ合ふ樣がこの一語によりよく 

表はされてゐみからである。(S. Aglo)
於絃実〔催〕前川周治(賞人小杉重太郎 

兩氏。〔艮〕都筑、並松、石井、尾見、弓山 

諸氏。〔可〕亘理、小林、白井ヽクドナ 

S. S. Kajo 氏。〔不可及び無効は無し3

新 課 題
今のやうに世の中が開けてゐないずっと 

音のこさです。或る片田舍の村に・ひよつ二 

り一匹の猿がやって來ましr:〇非常に大き 

な年ざった猿で.背中に赤い布をつけゝ頸に 

鈴なつけて、手に小さな風呂敷血を下げて 

ゐましT:〇

〔應墓規定〕締切二月二十日。用紙は中判 

郢洋紙。住所姓名は明記のニさ。規定違反は 

無効。賞一名。以上。

ENLANDA KRONIKO
〔內地消息〕

★TOKIO—Laŭ la raporto de F-ino S. 
Jaĵima, en Ok t. 4 la membroj de Klara 
Rondeto ĉe F-ino Isobe havis bonvenigan 
kaj amikan kunvenon al novaj virinaj 6am・ 
ideanoj ・

Laŭ la raporto de S-ro M. Inoue, de Sep卜 

25 ĝis Nov. 28 oni arangis kurson en Tokia 
Administrejo de Statfervojo sub lia gvido 
kun 80 p., kiuj ĉiuj fervore aŭskultis la 
lekcion ĝis la fino; kaj en Nov. 28 la gekur・ 
sanoj bavis amikan kunvenon por danki kaj 
adiaŭi S-ron Inoue, la gvidanto,kii】 [iis ricevia 
ordonon transoficigi en Fervojan Ministrejon.

Ĉe la generala kunsido de J.E.L en Dea 

23 S-ro M・ !noue faris lekcion sub la temo, 
“Pri Hina Aŭguro/4 kaj havis grandan 
sensacione

En Dee. 23-29 oni aranĝis kurson por 
komencantoj en la Instituto sub la gvido de

S-ro K. Kacuzaki kun 17 p. tre fervoraj. 
★GIFU —Laj la raporto de Gifn E-ta 
Societo, en OkL 16-19 oni arangis E-tan 
Ekspozicion en la urbo en Gifu Komerca 
Lernejo.
★ŜOBARA, HIROŜIMA KEN - S-ro T. 
Togli raportas, ke en Ŝobara oni fondis 

„Sobara E-ta Societo,n kies membraro, kiu 
nun estas ankoraŭ malgranda, pli riĉigos 
per kursoj en venonta Aprilo.
★KOBE—Estas raportite de Amika Rondo 
E-ista en Kobe, ke en Dee. 5,la naskiĝtago 
de Esp., Amika Rondo E-ista en Kobe havis 
festkunsidon en la urbo; ke en Hu mer- 
kredvespero je 19.30 h・ E-istoj en Kobe 
kunvenas en Y・ M. C. A. Blg. por amika 
societo—ĉeestantoj sin kalkuras 20—30 p.
★KURE—S・ro Cuji raportas, ke oni arangis 
kurson por la urbanoj de la unua dimanĉo 
de Nov% ĝis la fino de Dee. kun 25 p.; ke 
Societo de Fervojaj Esperantistoj en Kure 
havaa kurson dufoje en Ĉiu semajno kun 15 p.
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Esperanta Ekspozicio 
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Bonveniga Kunveno al 
S-ro I> Seriŝev kaj 
D-ro Nishi en Kaga-
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★NAGASAKI—Nagagaki Esp. Grupo ra* 
portas, ke vespere en Nov. 20 Sゝro Inocent 
Seriŝcv, Redaktoro de gazeto „Oriento/c 
vizitis la urbon por trafi la Sipon al Aŭstralio 
kaj restis ĝis la mezo de Dee. De Tokio 
D-ro Nishi alveturis, invitite de Nagasaki 
Guvernia Kuracista Asocio. En la vespero 
de Nov. 28 tieaj Esperantistoj ha?is okazon 
aihkulti al la paroladoj de tiuj Ci du cmin* 
entaj Esperantistoj.
★FUKUOKA — Lati ia raporto de S-ro 
Takahaŝi tieaj gesamideanoj arangis bonve- 
fiigan kunvenon al S-ro Serisjev, kiu invitite 
venis en la urbon, kaj dum lia dumseinajna 
restado li donis trafan impreson ne sole al 
Esperantistoj, sed al la ordinaraj urbanoj, 
kiam li faris paroladon sub la t en)〇 „Pri 
Siberio" en la publika kunveno de F paro
lado sub la auspicioj de Ĵurnalo Fukuoka 

Niciniĉi. ・
E^tas dirite, ke en Deo 13 oni festis la 

datrevenon de Zamenhofa Naskiĝtago kun 
50 Ĉeestantoj.
((N.B. Supraj raportoj estas preskait ĉiuj 
raportoj de Vpri-Esp-taj okazintaĵoj en 1925.)

★ ★ t ★

EKSTERLANDA 
KRONIKO

・; 海外棄報…

最近のエスベラント運動の一大败纔さ海 

外Esp・賭雜誌の太鼓を打って喜んで居るも 

のは・萬國畫信聯合國際會議の結果である。 

业の會議は九月十乃に涉ってParizoで開か 

れたものでおって、會する諾网代表皆は單 

に國際聯盟加入の諸國》らのみならず、露 

西亞、米园、3S逸の国〇もも含めたLのでめ 

った。そして此の會議は國劭聯盟の勸告に 

基いてエス/・ラントを平語(Kiam Lingvo) 
ざして採用する事に決定したのであった。今 

迄の英国足信規地の第七項第三血に匚れぱ、 

右國普の中當局が平譜こして許可し/： LO 
な鬣信語さして用ひ、その他にはラテン語 

が許可されて居たのに過ぎなかった。此の 

節の終りに新しく、„La uzado de la latina 
lingvo kaj de Esperanto estas pormesata<l さ云 

ふ字が附!H!されたのであみ〇 platina lingvo 
ざEsperanto ...Mご业べた所に云ふに云は 

れぬ興趣の湧くのを覺?しる。かくして今谡 

吾人は海兀通信に當って公撚ミラテン詰芒 

共に噩報が打てる梯になつ允わけだ。吾。 

は過去幾年間I或は园際輔盟に、或は國際僉 

議に、或Ĥ各国議含にエス乂ラント採用の講 

願連助を行ひ、數度し否決の悲しみも味っ 

た、けれごし落膽すら必要はない、二の萬國 
電信聯合すれ、數年前にはエスベヲント 

l-Hm!拂む盒はした亭がわったのだ。エス 

ペフントは決して公式の會議に依って初ろ 

て力を得るのではない。jitl!下から劝ま上 

ろヵだ。下から湧き上ったカシ形態化して 

國際會議に於けるエスペラントの採用eな 

りゝ新しい力を持つに至ちのであ"

もーつ眼覺しい活躍をして居るのはエス 

ベランディスト法學者感際協會・ (Internacia 
Societo de Esperantistaj Juristoj)でめる〇 
此!X昨年の Ĝenevo の萬國大會・に際し・・て 

D-ro Liebeckが大童になって働いた結果ヽ 

往年の本協會b復活したのでヽその規約哲 

は・1907年8月12 □ Cambridgeに於ける第 

二回總會に決定 5ものに多少の條正も加 

へたものでわる。目的さする所は云ふ迄?》 

なく世界の法學者エス乂ランティストが一團 

さなってエスペラントな利用してお互の仕 

事を助け合ひ、斯學界に多大に貢献をしゃ 

うさ云ふのTfe 〇 〇 會艮“ Boulonge-sur- 
MerのMichaux氏、實際の仕享は勵記の佰 

林の辨護士 Liebeckが重にやって行く樣で 

め“未':'各國の代表者は十指花屈するに 

過ぎず、切に會員、各國代表者の加入も望ん 

で居る。・ ・  .Z
默。とし乍ら突如さして新機軸を出すの 

“勞農露西亞でわら。近頃の勞股政村の發 

行にか、□ろ郵便切手、郵便柴書の表面に 

は、Esperantoが印刷されておる。實物を見 

ないからはっきりし云へないが、七ブ 

ベックの郵便切手の寫實版を見ちミ、中央 

にRadio發明者の肖像なか、げ、その上部 

にエス誰で Inventisto de Radio Popov さ書 



炉れてわち。二の他にPo§ta Kartoざ印刷 

した菜書もあるさうである。この所世界の 

一壽'网ミ誇ち所謂屋國の政府が眞似すろ二 

との出來ない事實でおち。
序に昨年十月十一月頃の歐洲Esp.運動ち 

1しの穴から視いて見るミヽ益・活潑に 

eTp7が普及されて行くのが見られる。五月 

の巴里に於げろ感際商樂會議、科學者國際 

會議誓に示唆されてかハンカ•リI、イタリ 

ィ等の商業會議所4卒先して講習蝕な開储 

し.各國の新聞雜誌も競ってエフ、ベラント 

に關する診文報吿等也揭載し、佛國の地方 

日刊雑誌さして最も勢力のわみStrasbourg 
の ”Les Dernieres Nouvelles de Strasbourg^ 

の如・は、Esperanto欄Dために特別に 

helpredaktoroを作って此れに俸給も拂ひ- 

しかも 少くざも一年に四回は、新聞の第一 

頁にエス語記梦を揭載すると頑履って居ち。 

或は伯林のVofhaus無畫放送局の機關祗 

„Die Funkstundeu (X全頁もあげてエス諮記 

事に費す壽、十月十一月にわたってヱス語 

記挙の揭載された新聞雑誌は枚擧に暇がな 

い。これに關聯してエス語な以って通信零 

務も取り扱ほうさする仕事し、Herold社の 

Internacia Informservo,波蘭 Varsovio の 

Espera nta J urnalista Servo 等に於て着やミ 

實現されん过して居ろ。前者は旣に15ケ國 

から60人の通信員む得、後者し亦曜寳か通 

信員を各國に求めて居れ

更に勞働冷Esp-isto [[、SATの會員を 

別にしても、或“英國の海員火夫組合 

(Nationa! Sa刃ors' and Fire ine s Union) [X 
Brita Ligo de Esperantistaj Socialistoj に加 

入 い 或に英京London,獨逸Krefeldに勞 

働者Esp-isto俱樂部が設立され、或は波関 

Lw6w の Laborista Esp・ Asocio ([豫備車を 

繰って各地の勞働者團理に講習に赴く等、 

着。ミして Esperanta movadoが進展して 

行くのを見る事が出來るのTあち。

ク
cu

VI JAM PAGIS
LA 3IEMBROPAGON AL

J.E.I.

BIBLIOGRAFIO
(新刊紹介)

★ Heuryk Sienkiewicz: Noveloj
Lidja Zamenhof 譯

Internacia mondliteraturo 第十六卷でお 

って、,)Quo Vadis"で知られ化Pollandoの 

著名なろ作塞Sienkiewiczの出色の短篇を 

五つ收あてわる。 ・—Ĥ册も

(1)“ Lui ia tenebris lucet・''は戀妻も失 

って氣が變になつ扌：彫刻家の死に至ろまで 

の心裡む描ま、(2)丿虫maljuna servistoj
“僥百なーこく者の老僕の生活む表し、⑶

„Dioklo« (t n理1追求すみ若人の生涯も沿 

の美しい神話によって物語り• ⑷ “Estu
benata» ! “蓮'苦の化身にまつはる印度の偉 

脫な寫し、(5) „La anĝelo.*4 |!母親な先っ 

た孤兒が葬式の歸りに空しく «(の餌食さむ 

るまでの徑路な書き綴ったしのである。全 

篇纭通議して受ける感じは如何にも神秘な 

そして陰欝な氣分でわち。蓋し作者刀性格 

の反映であらう〇譯文は二三の誤認(例へX
P. 26,1.14,1.—10 の pis tonoj n,同!.—3.の 

pistono, P. 27.1.4,の pistonon は何れ L夫 

わ pistolojn, pistolo, pistolon の誤り）及ぴ四 

五のneologismoの外腹して良い方でああ。

^Internationale Hulptaal Esperanto, Leer・ 

boekje.

白耳義人用のエスペラ"トの手引であっ 

て和蘭語で書かれゝ文法・練習腿及び字彙却 

收めてある。

Antverpo エス會 „La Verda Stelo"發行、 

pr. 50 sentimer)・

★アンデルセン『海の娘乩 梶弘和繹註。エ 

スベラント對譯叢書第四編。

我國の如く初聲者が特別の困離な感ずみ 

國柄に於てこの種の註解書の績JllHMcに喜 

【工い、。原文“ Krestomatioです馴染の 

Zamenho!の認て・あり、譯註者は二の積 

verkoの經骏者たち老手。書物I美装で惑じ 

がよい。

P・20,1.9. Ili flugisに對し、梶氏は脚註 

に於て疑を挾んで居られるが、&Zamen
hof の譯は誤でないさ思ふ。Hi “や4り白

9
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島でめらう。獨譯のSieが若し人魚の意で 岛が水鳥でわる故ヽ泳ぐこざも出來ちニi 
わるさすればSiesch宵ammである筈だ。尙 を思ひ金社れば强ち誤りごも云へぬでわら 

flogenとせずにschwammenきしたのい 白 う。（M・!noue）.

★ ★ ★

LA PROBLEMO DE
LA ESTONTECO DE INTERNACIA

RADIO-DISAUDIGO
En Decembro 1 Redaktoro de R•〇. ricevis 

de S-ro A, W・ Watt, Redaktoro de tl Radio 
in Australia & New Zealand/? demandan 
leteron de Oktobro 26 al lia opinio1 pri la 
estonteco de internacia radio-disattdigo. Mi, 
en la nomo de Redaktoro de R.O., skribis 
respondon jene :------

La problemo, kiun vi donis, kaŭzis 
al mi grandan intereson, ĉar ni, 
japanujanoj, estas izolitaj en la ek- 
strenio de la civilizita mondo2- Tio 
lasas min serioze pripensi metodojn 
de plirapida transporto3, plirapida 
interkomunikado kaj pligranda faci
ligo por intermiksiĝo de internaciaj 
ideoj1, kiujn ĉiujn nepre bezonas la 
civilizitaj popoloj•

Se laŭ via propono mi t raktas5 la 
problemon de la estonteco de inter
nacia radio-disaŭdigo; mia opinio 
©stas jene. ；

La nuntempa mirakla progreso8 
de internaciaj radio-disaŭdigoj jam 
sufiĉe plimallongigis la interspacojn 
inter ĉiuj nacioj7. Tamen, la deziroj 
de P homo estas senlimaj, tiel ke la 
nunaj sistemo kaj stato de Finter- 
naciaj komunikadoj4 ankoraŭ restas 
sub nia atendo9・ Mi esperas, kc en 
la plej frua estonteco ni, cent-mil 
membroj de Tokio Radio-Stacio 
(JOAK), senpere ricevu radiojn de 
Sidni。，Londono, Nov Jorko, ktp. 

kaj samtempe JOAK plenumu la 
ĉiutagan disaŭdigon pri Orientaj 
aferoj!° al Okcidento11 por kc ĉiuj 
popoloj sciiĝu pri la ĉiutagaj mone!・ 
aferoj12 en politiko, scienco, indu
strio, komerco, ktp. Mi esperas, ke 
oni starigu plej baldaŭ Internacian 
Radio-Stacion13 en ĉiu lando. Tion 
mi volus allasi al Radio-Specia- 
listoj14.

Nun mi devas tuŝi la plej gravan 
punkton de la problemo; t.e. la 
lingvo por la internacia radio-dis- 
aŭdigo. La I-a Konferenco de In
ternaciaj Radio・Amatoroj en Parizo 
en A prilo 14-18, 1925, kiel vi jam 
scias, decidis enkonduki Esperanton 
kiel helplingvon por internacia dis
aŭdigo. Esperanto staras sur ĉia 
necesa punkto de la lingvo en tia 
uzado; t.e. neŭtrala, logika, belsona, 
facile lernebla, ktp. Mi estas certa, 
ke p亡r la konstanta uzado de tiu 
ĉi lingvo ĉiu popolo tre facile in
terŝanĝi la ideojn unu kun la alia 
kaj fine venkos la problemon 迅c 
pligrandaj faciligoj por la inter
miksiĝo de internaciaj ideoj, dis- 
rompado de internaciaj bariloj15 kaj 
inter amikiĝo de ĉiuj popoloj, kaj 
sam tempe servos al la plialtigo de 
monda civilizacio16 laŭ Internaci- 
ismo17.
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二 Mia deziro al la estonteco de 
internacia radio-disaŭdigo, en la 
sumo18, estas plimultigo al nombroj 
de Internaciaj Radio-Stacioj, kiuj 
konstante uzas Esperanton・

Esperante, ke vi afable ricevu 
mian opinio n al la problemo, kaj 
samtempe lce vi havu grandan 
skceson en " Radio in Australia 
& New Zealand,'，mi restas

Tre sincere via,
S. Aglo

REDAKTORO
1.十月二十六日附（國際無畫放送の將來 

に關すろ）意見闾令せの手紙2 •.文明世界の 

東端3 ・運輸4 •阈際思想融合に對する5. 
4答へする（取扱ふ）6 •奇陵的進步7.各 

网冏の距洗&現在の國際通信の制叟壬狀 

態 9.期待に達しむい!0.東洋の諸問SS 
1】・四洋に 12.世界の出來專 13. 際無 

線電話局14・此のニミは無電?/・問家に委り 

度い15.各國間の障壁打破 1&世界文明 

17 •國際主磯18. Ĵiするに。

E Ĥ 〇
新にEŬOさ題する欄也本誌に創設する 

こざになりました。それに就て一莒申上げ 

ます。實は昨年九月の頃編輯部委員一同は 

絕へす會員諛者諸賢の御高見な7氏はり、そ 

れに依って本誌の編輯葩に學會今後の方針 

な決めて行く二さが是非ミも必夏でおあざ 

共に、同志の諸賢が吾个のkomuna celoに 

向って協働する上に於てt各自の抱懷する 

有能なら見解、抱頁を披瀝し◎互に啓毀し 

得る樣な方法と機會の興へらい二さが茅 

まい、さ云ふ:•ミを勰め去Iた。そこで'■諛 

者の聲」さでもいふべミ 〇“の腳む設け

隨時諸賢の御投福も仰ぎ每月誌上に之を發 

表し以って上の目的も遂げたい过云ふこミ 

に議一決い:のでわります。從って論說で 

も感想でも苟くも吾。の運動に關する限り 

何でも眩目に制限は無いのであリますが便 

宜上始力の內は編輯係の方から先づ會員讀

者耶賢に御伺ひ致したい問55を出してそれ 

に就て御高説も承リたい过思ひまず。堂〇 

たる夫論文やし結構ですが・本誌の紙數に 

制艮がわるのですからその邊は御含み遥・ 

下さい、又日本文でもエス文でも差仕へめ 
りません。; 一 ■

次に最初の問砸も揭げます

『學校乃至敎育者間に於けるエス乂ラント 

運動を一層有力に且つ組織的'ならしむる 

方璀如何』

多數潇賢の御寄稿を頤ひ说す。

ALDONO AL 
BIBLJOGRAriO

★笑って軽之ちエス和耶典Esperanto-Japana 
Vortaro por Facila Memorigo de H. Jama- 
saki,10X 17 cm; vi4-p. 223; eid- Jokomogi- 
Ŝi, Tokio; prezo ¥1.80,（二寸五分X 四寸五 

分、ニニ三頁、定價一圓ハ十錢、東京神田北 

神保:町四番地ヨコモジ社發行）。

エフ、ベラントは易いが卑語を覺えるの" 

相當に骨が折れる过I く懸痂云ふ人がわる。 

著者山崎弘幾氏はこれをむしひ、大此エス 

和辭典を基礎さして暗記し易い棟に仕組ん 

だのが二の書でめる。第二頁を見るミ接頭 

话の部に、・

婚姻關 係

就一（坊）ができ婚姻阿係深くなり

P. 4も見れば

旺近接も示す

チィー（血）は水よりし猶近接を示す也 

Aの部からZの部に至ろ迄一話殘らず上記 

の如・一句も抿げて語の音むを味ミを織达 

んでわみ。次ぎに數例を引けば、 

ABOMEN-I大に嫌ふ・憎むゝ忌む\（P・l）
アポメーニ（阿呆奴に濒か“たe壯人 

K0KLUŜ-0〔瞬〕百日咳（p. 98）
ロク，レーショ倪狂う症•だ百F!咳も呼んで 

居ろ

K0L-0 ⑴ < （2）〔機〕軸錐（koro は心）

（P・ 98）
ゴーロ傾）は元碌、義士が討つむり吉氏の
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NAZ-0 鼻 （p・1M6）
ナーゾ'謎）にもなってるクレオパトヲの島 

N0STALJI-0〔裁）思鄕馭 歸思病（P133） 

ノスタルギー才（野發み疑ぶな）抱いて悲む 

蜃廻適 、?

N0VEMBR-0 十一月 （p・139）
ノベームプロ（能辯振ろうさ）初議會待つ十 

二目

擧げて行けば際限がない。誼んでゐて面白 

い。字引く書也としてよりい讀書に勞れた 

过・電电の內璋で暇つぶしに見乍ら笑ひ乍 

ら樂が乍ら覺えて行ける單語帳でわる。騰 

寫版印刷さはいへポイント活字の印刷に僵 

るさし負けわ麗4しい出來ば尢。クロ ース金 

文字綠星入のポケット形。枝折代用リおン 

附の美本。是非さも一冊は具ふペ®良書。著 

者の苦心もむ ＜支世一咄ハ十錢は妥いもの。

ALDONO AL 
ENLANDA KRONIKO 
OKOIIAMA—-Laŭ la raporto de S-ro K.

Macuzaki, en Dee.14,1925, Ardaj Zamen- 
hofanoj itieaj aranĝis feston por Ia naskig- 
tigo de Nia Majstro. Ciuj ĉeestantoj, fieraj 
je donacita raoknomo de “Idolistoj," faris 
fortplenajn paroladojn certigante ke ili ne 
laciĝos en la propagando tiel longe kiel en 
iliaj brustoj brulas amflamoj al nia granda 
geniulo.

★H. SIENKIEWICZ： NOVELOJ, trad. 
Iddja Zamenhof；16a VOL. de Internacia 
Mondliteraturo, eid. Ferdinand Tlirt & 
Sohn, Leipzig, 1925, prezo nemontrita, 
formato sama kiel aliaj volumoj de Fserio; 
p. 64; krom antauparolo de trad. enhavas 
kvin novelojn de Pfama verkisto de Quo 
Vadis.

「クオザアディスjの苦者シェンキエヴィチ 

の短編小說五編を收む。譯卷しidja Zamena 
hofの序には彼の小傳:・ 常'1$のホ•ーランド 

の事情 彼の思想、彼の著書の傾向・目綠挙 

を記すが故にシェンキエヴィチ花知らに口 

頗る便。Bonstilaたみは云ふ迄"し。誰 

にも大い:底雖むしに讀破出來らミ思ふ。

講習會中等科の讀物ざして好適。!.M.叢 

错の第十六册目、價不詳。（以上松崎）

REDAKTA ANGULO
LA REVUO ORIENTAを『束洋評論』さ 

薛してんるのも時々見受けるがエス語の 

Revuoは英語のReviewとは巽ひ、Gazeto, 
aperanta periodeの意昧で『雜誌』であるか 

ら、强いて譯せ也、『東洋誌』ざでもすべき 
か。 Ĥ"

本年の本誌は表紙圖秦の寸法な間迫へた 

爲机 輔五寸縱六寸七分で.昨年より縱が六 

分短く、Golden G比に五分足リない。然し

ー頁の分蜃には變りはない。一月

通しね作ったので、合本に不邯台だミか取

越苦勞さnる方がわちゃうですが、少し御

注意なされば大丈夫です。

原稿締切は每月一 H限りです。御需稿又 

は御投馬は二れ迄にお願ひ致します。ニれ 

に連0ろミーケ月遲仇ら二芒になりま'す。

昨年の雜誌に落號のある方は郵券二錢に

て4送り致じます。但しハ月皴及十一月號 

な除く。 （安黑オー郞） 

・訂正——前號18頁自動詞につく祸足ツの 

中 Jam estaa tempo iri domen.の iri □形容 

詞の如く使はれるinfinitivoでtempoの修 

飾語でわるから誤につま次の通り訂正すろ〇 

Mi ŝajnas esti timigita.
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“ KOMERCA

ENTREPRENO DE U.E.A.
IMPORTISTOJ KAJ EKSPORTISTOJ

Marunoudi Building, Tokio, Nipponlando. 'Fono： Uŝigoine 6584

•上野裔事株式會社

東京市麴町區永樂町一丁目一番地 

丸の內ビ〃ゲング・第八七九號 

電話牛込六五ハ 番山

A A

KJOKKOSA
MASINO-FAKO RAD1O-FAKO

3 — 1, Ha ma macu ・0o, Sii)% Tokio 
'Fonoj: Takanaŭa 6059 & 7981

FREMDLIBRO-FAKO
N-ro 879, Marunoudi-Building, Tokio 

:Fono: Uŝigorne 6584

旭 光 社

丸の內出 張所

囲エスペラント圖書の御華客に限り次のラチオ機具も特價にて販賞孜します 

受信機、組立用キット.擴1?器、兩耳聽取器、蓄他池、乾電池、 

詳細は御照會么願ひます い

エスペラント圖書目錄進呈 「 :7
亠ー】
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養なエス和辭典 

山崎笛郞著 

宅價1® 80錢 袖珍本クロース表紙 

送料 6錢超凡鮮明騰寫印刷

二百三十ページ 

初學者が最も苦しむのは單語の暗記で 

おるが、本書はそれも容易く記憶せしあ 

ちょうに仕組まれたしのでわる。

僅か百五十部だけむ頤ら致します。 

（見本入用の方は郵券二踐4送り下さい）

東京市神田區北神保町4 

ヨコモジ社 
振替柬京69193番

萬國無産階級の學究機關

S. A. T.
（Sennacieca Asocio Tutmonda）

Sennaciulo （週刊丿

プロレタリア解放運動の報道、評論 

:-一年購讀料¥4.50

Sennacieca Revuo
（月刊） 

新興文塞、科學、教育連動

一年購諛料¥2.00

會員ミむろには別に¥1.00な耍すゝ 

會員は、年鑑その他の便宜な得•瞠昧 

な「中立主義」エスベラントの行詰り 

な見殛められ九人々に入會をすゝめ 

ます。

申込書はすぐ送ります。取次無料。• 

岡山市柬田町七、貝原方 

S.A.T.會員大栗清實

會廣告

Cal lerĜn de la Barca :
LA URBESTRO DE ZALAMEA 

Dramo en tri aktoj- 
El Hispana tradukis Enrique Legrand・ 

11.5x 18 cm; p.136;1925 senafrankite 

....................................... . .................. . .¥1.00 
Ada: RoineinoroJ de Esperant

isto 12.5X 18 cm； p. 85;1925 ... 0.40 
aスベラント講窗用書............ 0.50
エスペラント發音研究（岡本好次著）0.50 
エスペラントやさしい讀物......0.15
Jarkolekto clo ILa Revuo Oriouta

1925, 1924, 1923 ............................... 2.60
同上總目族.................（郵券）0.05

其他圖書取次.阪賣致します

水曜日の會
暫く休んでゐまし化水曜Hの會匕復活 

させて輪諛會直催します。用書は 

Ada: Rememoroj de Esperantisto で每 

週水躍FI午後七時から學會で行はれます 

から皆さんの御參加もお勸か致します。

『前金切』に就いて
昨年十丿1までは雜誌發送は發送簿に! 

ってゐまし仁から前金が切れてゐるかわ 

ないか解からない狀態でー・年も一年半ĥ 
會費の切れてわる方にし雜誌乞送ってゐ 

ました。然し:.れでは會計の整理がつか 

ないので十一月から萬難匕排して會計簿 

により發送をし、十一月に□同年一月に 

前金の切れたのし十一月に切れたのも全 

部前金切ミして發送し、集金郵便を出し 

ましたから、一言致します。尙ほ會费切

のお方は至急御拂込下さろ樣4願ひ致し

東凉市牛込區新小川町三の十四

日本エスペラ > 卜
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